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I. A hangulat, az atmoszféra az elmúlt évtizedben felkapott témává vált az irodalomelméleti és

tágabb értelemben a művészetelméleti  diskurzusban.  A fogalmat  David E. Wellbery részletesen

bemutatja  széleskörű  összefoglaló  fogalomtörténeti  szócikkében,  melyben  a  hangulat,  a

„Stimmung”  esztétikai  helyi  értékét  semlegesítette  –  ugyanakkor  ezt  a  megállapítását  az  azóta

bekövetkezett  folyamatok  fényében  revideálta,  ugyanis  a  hangulat  mint  elemzői  szempont  újra

termékennyé  vált  nemcsak  az  irodalom,  de  a  különböző  művészeti  ágak,  például  a  zene,  az

építészet, a festészet stb. területén. A dolgozat első nagyobb részében a hangulat fogalomtörténetét

és a köré épülő diskurzust vizsgálom meg, valamint megfogalmazom azokat a kérdéseket, melyek a

dolgozat későbbi részében tárgyalt művek szempontjából relevanciával bírnak.

A hangulat különböző értelmezései egy rendkívül sokrétű fogalmat írnak körül. Egyfelől

nehezen  lokalizálható,  és  az  időbelisége  sem  konkretizálható.  Másfelől  –  vagy  éppen  ebből

fakadóan – többféle minőségben is megjelenhet: az ember diszpozíciójaként, a körülvevő környezet

hatásaként  vagy  esztétikai  kategóriaként  –  az  elsőt  nevezhetjük  hangoltságnak,  a  másodikat

atmoszférának  (légkör),  a  harmadikat  hangulatnak,  mely  magában  foglalja  az  előbbi  kettőt  is.

További dimenzióként a közérzet is említhető – ez Mészöly Miklósnál különösen fontos fogalom –,

mely egyszerre utal az egyéni hangoltságra, valamint egyfajta kollektív hangoltságra, attitűdre is. E

dimenziók  nem  egyeznek  meg  egymással,  ám  egyértelműen  nem  is  elkülöníthetők  egymástól,

hiszen alapvetően a kölcsönhatás, az egymásra hatás dinamikája határozza meg őket. Ugyanakkor

jelentőséggel  bírnak  a  fogalom  használatának  ezen  árnyalatai  is,  még  akkor  is,  ha  csupán

hangsúlyeltolódás vagy a perspektíva következményei, ennélfogva az ágencia bizonytalanságának

eredményei, mivel nem tartoznak egyértelműen sem a szubjektumhoz, sem az objektumhoz, hanem

a kettő inter-, vagy még inkább, intra-akciójából jönnek létre.  E dimenziókat – a magyar nyelv

szókincsének köszönhetően – meg tudjuk külön-külön nevezni, ám a fentebbiek miatt úgy lehetne

rájuk  tekinteni,  mint  amelyeket  a  hangulat  terminusa  egybefog,  s  mint  amelyek  a  hangulat

különböző aspektusait jelentik. A disszertációm az irodalmi szövegek vizsgálata során azon poétikai

hatásokra összpontosít, melyek prereflexív elemekként kerülnek említésre a hangulat diskurzusának

tárgyalásakor.

II. A  dolgozat  témáját  Mészöly  Miklós  atmoszférafogalma  inspirálta,  aki  már  az  1970-es

években „ars poeticájának” egyik legfontosabb elemeként határozta meg azt. A második nagyobb

rész  ezt  teszi  témájává,  aminek  során  előbb  a  Mészöly  esszéiben  kirajzolódó  gondolatmenetet

rekonstruálom. Annak kulcsfogalmai többek közt az atmoszféra és a közérzet, s az ezekkel szoros

kapcsolatban álló egyenrangúsítás, egyidejűsítés, ekképpen pedig „a valóság tettenérése” vagy „a

működésben való tettenérés”. Mészöly a „viszonylag objektív ábrázolás” technikáinak forrásaként



tekinti az atmoszférát és a közérzetet, az egyenrangúsítás és az egyidejűsítés pedig az általa „új

realizmusnak” nevezett stílus törekvései.

Ennek  prózapoétikai  megvalósítását  Mészöly  Film című  regényében  vizsgálom.  Ennek

alapján elmondható, hogy Mészölynek a művészetről való gondolkodásában és írásművészetében

központi szerepet tölt be a hangulat jelensége és a hozzákapcsolódó problémakör. A hangulat több

aspektusa is jelentőségre tesz szert írásaiban. Az egyik ilyen fontos aspektus maga a  közérzet. Ez

megjelenik  egyfelől  a  hangoltság értelemben,  amely  esetben  tehát  az  egyén  és  környezetének

egymásra hatásáról van szó. Ennek meghatározó dimenziója a térbeliség. Másfelől megjelenik – a

kifejezésben rejlő „köz-” aktivizálásával – a közérzet kollektív értelme is, melynek megint csak két

aspektusára lehet utalni Mészöly esszéinek kapcsán. Az egyik esetében egy közösség közérzetéről,

attitűdjéről,  hangulatáról  beszélhetünk,  melyet  Mészöly  „társadalmi  közérzetnek”  nevez,  és

megoszthatónak feltételez.  Ebben az értelemben használja a  „nemzedéki  közérzet” kifejezést  is,

amely egy adott kor, térség, egy adott kultúra bizonyos időszakon belül meghatározó attitűdjeit,

tendenciáit, áramlatait, folyamatait és azok egyénekre is kifejtett hatásait foglalja magában. Ezzel

nagyon szoros kapcsolatban áll a kollektív közérzet másik aspektusa, melyet „szellemi légkörként”

nevezhetnénk  meg.  Mészöly  a  közérzetnek  erre  a  vonatkozására  fűzi  fel  a  II.  1.  fejezetben

részletesen elemzett A tonalitás és atonalitás közérzetéről című esszéfüzérét, melyben a zenében és

a  természettudományban  –  ezen  belül  is  különösen  a  fizikában  –  bekövetkezett

tendenciaváltozásokat, vagy Mészöly kifejezésével „hangsúlyeltolódásokat” állítja párhuzamba, s

mely  párhuzamos folyamatok okát  a  közérzetben bekövetkezett  „áthangolódásban” látja.  Ennek

következtében  lesz  Mészöly  számára  fontos  a  hangulat  másik  aspektusa,  amelyet  Mészöly

atmoszférának  nevez.  Ez  ugyanakkor  az  I.  2.  fejezetben  bevezetett  taxonómiában  magának  a

hangulatnak feleltethető meg, amennyiben nem csak a környezet, illetve a környezet és az egyén

kölcsönhatásából létrejövő hangulatot jelöli, hanem megjelenik nála ismeretelméleti kategóriaként

és ábrázolástechnikaként is.

III. A harmadik rész Ottlik Géza műveivel foglalkozik, közelebbről a  Hajnali háztetőkkel és a

Budával. Ottliknál a hangulat kérdésköre leginkább az elbeszéléstechnika problémái szempontjából

nyer jelentőséget. Egyfelől az alkotói reflexiók szintjén, Ottlik esszéiben, kéziratos hagyatékában

jelenik meg az ars poetica fontos elemeként, amely átfogó módon összegzi, mi az, amit a szerző

megvalósítandónak  vél.  Másfelől  műveinek  elbeszélői  szólamaiban  is  implicit  írói/festői  ars

poeticaként van jelen: a jelenvalóvá, átélhetővé tétel, a megidézés, a hitelesség, az érzés/hangulat

vagy egy személy „lényének”, egy hely atmoszférájának a megragadása és a közvetíthetővé tétele.

Mindeközben folyamatosan reflexió tárgya az elbeszélés nehézségeiként összegezhető problémakör

– s ezen belül is a nyelvről való gondolkodás.



Utóbbihoz kapcsolódik, hogy – bár nem reflektív módon – az irodalmi szöveg mint médium

teljesítménye is megmérettetik más médiumokkal szemközt, melynek során a szöveg, a „szavak

tere”  kerül  ki  győztesként,  éppen  mivel  olyan  hatásokat  képes  megteremteni,  amely  nem

megvalósítható  a  többi  médium esetében.  A  Hajnali  háztetőkben  az  elbeszélő  a  nyers  valóság

megragadásának, dokumentálásának igényével lép fel, ennek lehetetlenségét azonban az elbeszélés

működésén keresztül nagyon hamar érzékelteti. E lehetetlenség végül mégsem hátrányt jelent: az

irodalmi szöveg teljesítménye éppen ebben rejlik – nem pusztán a nyers valóságot rögzíti, tárolja és

közvetíti,  mint  egy  analóg  archívum.  E  tekintetben  valójában  nem  is  törekedhet  abszolút

objektivitásra,  hiszen  szimbolikus  rendszer.  Ily  módon,  azáltal  hogy  Ottlik  performatív  módon

megmutatja, az irodalmi szöveg mégis képes közvetíteni a képzelet és a szavak révén az élményt –

jelen  esetben  a  hajnali  háztetők  fiktív  látványát  (Halász  Péter  élménybeszámolójában),  majd

második  szinten  az  e  szavak  nyomán  megképződő  (ismét)  fiktív  látványt  (Bébé  leírásában).  E

tekintetben Ottlik Mészölyhöz hasonlóan működés közben éri tetten az irodalmi médiumot.

A Budában hasonló történik, bár jóval összetettebb kontextusban, mely az ismeretelmélettől

a  kvantummechanikán,  a  matematikán,  a  nyelvfilozófián,  a  festészeten,  a  fényképészeten  át  a

moziig terjed. Mindezek ugyanakkor egy kérdésben összegződnek, ez pedig – nem meglepő módon

– az irodalom megragadóképességének határait érinti. Ismét a pontatlanság aggasztja az elbeszélőt,

ugyanakkor itt is mintha e – Mészöly szavaival – pontatlansággal lehetne rámutatni a pontosságra.

A hangulat  esztétikai  fogalmával  is  azonosítható  érzés  e  megragadás  tárgya,  mely  az  elméleti

bevezető  során  tárgyalt  hangulati  aspektusokat  is  magában  foglalja:  tekinthető  az  egyén

hangoltságának,  a  környezet  egyénre  való  hatására,  atmoszférának,  légkörnek,  de  kollektív

közérzetnek is, mivel sok esetben közös élményeket beszél el, melyek a másik elbeszélő, Medve

révén  is  közösként  tűnnek  fel.  Ezt  a  hangulatot  pedig  a  szöveg  képes  megteremteni,  vagy,

mondhatjuk,  a  „szavak  tere”  a  szöveg  hatásainak  révén.  E  hatásokat  vizsgálják  az  elemzések:

hangulatfestő, hangutánzó szavak, változó perspektíva (miként azt Mészöly is kívánatossá teszi a

kor művészetével kapcsolatban: a fluktuáló perspektíva; s mely Nádas Párhuzamos történetekében

erőteljesen jellemzi a narrátort, de ugyanígy említhetnénk az Emlékiratok könyvének elbeszélőit is,

melyben a kézirat-megtalálás írói fikcióját nem lehet nem ottliki áthallásnak érteni), a szöveg által

megteremtett tér- és időbeli tapasztalat (a körkörösség, időtlenség érzete a Budában, az emlékezet

asszociativitását követő alineáris elbeszélés ugráló ideje a  Hajnali háztetőkben), a helyek és a tér

időbeliségének, atmoszférájának feltárása.

IV. A  negyedik,  s  egyben  zárófejezet  Nádas  Péter  Párhuzamos  történetek című  művével

foglalkozik. Nem csak a disszertáció tetőfoka e fejezet, itt futnak össze a hangulat eddigi szálai is.

Mind  az  esztétikai  diskurzusban  felvetett  kérdések,  mind  a  Mészöly  Miklós  és  Ottlik  Géza



műveinek  olvasása  során  megfigyelt  problémák  és  szövegi  működések  kapcsolatba  hozhatók  a

regény egyik vagy másik jellemzőjével, prózapoétikájával. Az elbeszélő tekintetében a Párhuzamos

történetek egyrészt  kapcsolható  Mészöly  Filmjének  narrátorához  (semleges  látás,  rejtőzködés),

másrészt  Ottlik  műveinek  narratívájához  is  (perspektivikusság).  Az  Ottlik  által  tematizált

elhallgatás  poétikája  Nádas  regényében  realizálódik  (mikor  illetéktelenek  lesznek  a  szavak,  a

fejezetek  véget  érnek  hirtelen,  az  elbeszélő  elhallgat,  vagy  kitérőt  tesz),  miképpen  ezzel

párhuzamosan  kerül  előtérbe  az  a  tapasztalat  is,  hogy  a  szavak,  a  történetek  elfednek  (Ottlik

szavaival: pontatlanná teszik azt, ami biztosan megvan – lásd Klára és Kristóf jelenetét). Ugyanezt

elmondhatjuk  az  ottliki  „nagyítás”  poétikájáról  is  (mindkét  esetben  a  karakterek,  helyszínek,

tárgyak  viszonyait,  kontextusait  mutatja  be  a  szöveg),  mellyel  szoros  kapcsolatban  áll  az

egyidejűsítés mészölyi elve, amely – még ha a másik két szerzőnél nem kizárólag a jelenidejűséget

jelenti is – a megidézés révén valósul meg mindhármójuknál, s legtöbbször egy adott hely biztosít

„betörési pontot”, ami által a múlt megidéződik a jelenben, s ennek következtében a különböző

idősíkok egymásra vetülnek. Az egyenrangúsítás mészölyi elve is érvényesül: a tárgyi világ szerepe

szintén meghatározó – a  tárgyak narrációszervezőként  lépnek fel,  megvan a maguk „története”,

miként  az  egyes  tereknek,  épületeknek  is,  melyek  egyszerre  hatással  vannak  a  karakterek

hangoltságára is. Emellett az egyenrangúsítás érvényesül a Mészölynél és Nádasnál is részletesen

tárgyalt véletlen érintkezési pontok révén, melyek potenciális, ám nem igazolható összefüggéseket

teremtenek. Ily módon a bizonyosságról a lehetségesre, a valószínűre tevődik át a hangsúly – s

ebben a tekintetben már Ottlikkal is vonhatunk párhuzamot. A megidézés és a jelenvalóvá tétel

mindhármójuk művei kapcsán központi jelentőségű, de talán a  Párhuzamos történetekben valósul

meg a legradikálisabban. Míg „a szavak terének” elgondolása hasonlót céloz, mint „a hangzó téré”,

a  két  megfogalmazásból  már  kitűnik  különbségük is.  A szavakból  formált  tér  alapját  maguk a

szavak jelentik, míg a hangzó tér esetében a hangzósságra esik a hangsúly, s a megképződő jelenlét

sokkal inkább az érzékelés szférájában jön létre.

Mindent összevetve a téziseim a következők: Először is a szubjektum–objektum-paradigma

revízióját mindhárom szerzőnél megfigyelhetjük, ahogyan az érzéki dimenzió hangsúlyosságát is,

amely párhuzamos a nyelvet, illetve az objektivitás lehetőségét érintő kételyekkel. A legfőbb érték a

hitelesség lesz, melynek záloga Mészölynél a „viszonylag objektív ábrázolás” és annak keretében

az atmoszféra,  Ottliknál az érzéshez/hangulathoz történő közelítés,  valamint az irodalmi szöveg

egyedülálló teljesítőképességének felmutatása. Nádas  Párhuzamos történetekjében már nehezebb

kijelölni ennyire konkrétan egy vagy két átfogóbb csomópontot, mivel nem beszélhetünk egységes

narrációról – melyet áthat a perspektivikusság –, mégis a jelenvalóvá tétel, a jelenlét megidézése és

megoszthatóvá tétele az egész művön keresztülvonuló problémák.


